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 ))، وهي كلمة وعيههد،ويلالسورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة (( 

همزةأي أنههها تههدل علههى ثبههوت وعيههد لمههن اتصههف بهههذه الصههفات(( 
دد فههي جهنههم ولكههنويل )) إلى آخره، وقيل: إن (( لمزة  )) اسههم لههوا

 )): كل مههن صههيغ العمههوم، والهمههزةلكلم همزةم لمزةالول أصح. (( 
واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنههى واحههد؟ يعنههي همههزة
ولمزة معناهما واحد؟ أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء: إنهما
لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل
واحد منهما معنى غير المعنى الخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في
التفسير، وغير التفسير وهي: أنه إذا دار المر بين أن تكون الكلمة مههع
الخرى بمعنى واحد، أو لكل كلمة معنههى، فإننهها نتبههع الثههاني، أي نجعههل
لكل واحدة معنى، لننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنههى واحههد صههار فههي هههذا
سسهها تكرار ل داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هههذا تأسي

سقا بين الكلمتين، والصحيح في هذه الية ((   ))لكلم همزةم لمممزةوتفري
سقا: فالهمز: بالفعل. واللمز: باللسان، كما قال الله تعههالى: أن بينهما فر

ومبنه مم منم يلمزكم فيم الصدقلاتم فإنم أعطممقوام مبنهمملام رضممقوا(( 
)). فههالهمز بالفعههل يعنههيوإنم ل مم يعطقوام مبنهلام إذام ه مم يسخطقونم 

أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه، أو يعبهس بهوجهه، أو مها
أشبه ذلك، أو بالشارة بأن يشير إلى شخص، يقول: انظروا إليه ليعيبهه
أو ما أشبه ذلك، فالهمز يكون بإيش؟ بالفعههل، واللمههز باللسههان، يعنههي
أن بعض الناس ه والعياذ بالله ه مشغوف بعيب البشههر إمهها بفعلههه وهههو

مماز، وهههذا كقههوله تعههالى: ((  مماز، وإما بقوله وهو الل ولم تطعم كمملاله
لهممملازم مشمملاءم ببنميمم م للهم فم مهيممن.م  لل ))  (( ح الممذيم جمممعم ممملا

سا من أوصههافه القبيحههة جمههاع منههاع، يجمههع المههال،وعدده  )): هذه أيض
ويمنع العطاء، فهو بخيههل ل يعطههي يجمههع المههال ويعههدده، قيههل: معنههى
التعديد يعني الحصاء يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق
ويعد، يعد الدراهم في الصندوق في الصههباح، وفههي آخههر النهههار يعههدها،
سا لكن لشدة شغفه سا ولم يضف إليه شيئ وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئ

))عددهم بالمال يتردد عليه ويعههدده، ولهههذا جههاءت بصههيغة المبالغههة (( 



يعني أكثر تعداده، لمههاذا؟ لشههدة شههغفه ومحبتههه لههه يخشههى أن يكههون
سا يعههدد المههال. نقص، أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سههبق فهههو دائمهه

ددخههره لنههوائب الههدهر،عددهوقيل معنى ((  ععدة له يعني ا  )): أي جعله 
وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لن إعداد المال لنههوائب الههدهر
سا، مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقههوق ليههس مههذموم
تردد إليهه ويعهدده، ون أكهبر ههم النسهان ههو المهال، ي المذموم أن يك
وينظههر هههل زاد، هههل نقههص، فههالقول بههأن المههراد عههدده أي: جمعههه

 )): يعنههي يظههنيحسبم أنم ملالهم أخلممدهللمستقبل قول ضعيف.  (( 
هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإمهها بههذكره، لن عمههر
النسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر النسان حقيقة ما يخلههده بعههد
موته، ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم، فيقول فههي هههذه

 )) أي: أخلهد ذكهره أو أطهال عمهره،يحسبم أنم ملالهم أخلدهالية: (( 
عيعرفههوا بالبههذل والكههرم والمر ليس كههذلك، فههإن أهههل المههوال إذا لههم 
فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيئ، فيقال: أبخل مههن فلن، وأبخههل مههن

كلم ليبنبذنم فمميفلن ويذكر في المجههالس ويعههاب،  ولهههذا قههال: (( 
 )) هنا يسههميها العلمههاء حههرف ردع أي: تههردع هههذاكل ))، (( الحطمة

القائل أو هذا الحاسههب عههن قههوله أو عههن حسههبانه، ويحتمههل أن تكههون
ا صهحيح، ههذا الرجهل لهن يخلهده سا لينبذن  وكلهم ققا  يعني حق بمعنى ح
ماله، ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربمهها يههذكر بالسههوء

ليبنبممذنم فمميلعههدم قيههامه بمهها أوجههب اللههه عليههه مههن البههذل. (( 
 )): اللم هذه واقعة فههي جههواب القسههم المقههدر، والتقههدير "الحطمة

سا، وإذا قلنا: أن اللم لجواب والله لينبذن في الحطمة " أي: يطرح طرح
القسههم صههارت الجملههة هههذه مؤكههدة بههاللم، ونههون التوكيههد، والقسههم
المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين،
سا في القرآن، والله تعالى يقسم بالشههيء واللم، والنون، هذا تجده كثير

سا لشأنه. وقوله: ((  سا له وتعظيم عينبههذ هههل هههوليبنبذنتأكيد  )) مهها الههذي 
صاحب المال أو المال؟ نقول كلهما ينبذ، أما صاحب المههال فههإن اللههه

ععمملايقههول فههي آيههة أخههرى: ((  لدعقونم إلمم ىم نمملارم جهبنمم مم د  )).يممقومم يمم
يدفعون، ويضربون باليدي، أو بما شههاء اللههه، وهنهها يقههول: " ينبههذ " أي
يطههرح فههي الحطمههة، والحطمههة هههي الههتي تحطههم الشههيء، أي: تفتتههه

 ))ومملام أدراكم مملام الحطممةوتكسره فما هي؟  قال اللههه تعههالى: (( 
 )) هههذانمملارم اللممهم المقوقممدةوهههذه الصههيغة للتعظيههم والتفخيههم .  (( 



الجواب أي: هي نار الله الموقدة. وأضههافها اللههه سههبحانه وتعههالى إلههى
نفسه؛ لنه يعذب بها من يسهتحق العهذاب فههي عقوبهة عهدل وليسهت
سا هي عيعذب بها، إذ عقوبة ظلم، يعني: نار يحرق الله بها من يستحق أن 
سا وقد يكههون نار عدل وليست نار ظلم، لن الحراق بالنار قد يكون ظلم
عيثنههى بههه علههى سل، فتعذيب الكافرين في النار ل شك أنه عدل، وأنههه  عد
الههرب عههز وجههل حيههث عامههل هههؤلء بمهها يسههتحقون. وتأمههل قههوله: ((

 )) حطمة، علههى وزنهمزةم لمزة )) مع فعل هذا الفاعل (( الحطمة
سا للعمههل حههتى فههي اللفههظ .((  نلارم اللممهواحههد ليكههون الجههزاء مطابقهه

دجرة المسهههعرة.(( المقوقمممدة المممتيم تطلمممعم علممم ى )) أي: المسههه
 )): الفئدة جمع فؤاد وهههو القلههب، والمعنههى: أنههها تصههل إلههىالفئدة

القلوب ه والعياذ بالله ه من شدة حرارتها، مع أن القلههوب مكنونههة فههي
الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقههات لكههن مههع ذلههك

 )) أي: الحطمههة وهههي نههار اللهههم إنهلاتصل هذه النار إلى الفئههدة.   ((
ممههاععليه مم مؤصدةالموقدة،((  ممههاز الج ممههاز الل  )) على من؟ على اله

ويلللمال المناع للخير، ولم يقل إنها عليههه مههع أن المرجههع مفههرد (( 
 ))، لكنههه أعههاد الضههمير بلفههظ الجمههعلكلم همزةم لمزة.م الذيم جمع

ممههازينلكلم همممزةباعتبههار المعنههى، لن ((   )) عههام يشههمل جميههع اله
ممازين .(( إنها عليهم مؤصدة )) أي: مغلقة، مغلقة البههواب ل وجميع الل

كلمملام أرادوام أنم يخرجمقوام مبنهملاعيرجى لهم فرج ه والعياذ بههالله ههه (( 
 )) يعني: يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعههوا فههي الخههروجأعيدوام فيهلا

ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها، كههل هههذا لشههدة التعههذيب؛ لن
النسان إذا طمههع فههي الفههرج وأنههه سههينجو ويخلههص يفههرح، فههإذا أعيههد
صارت انتكاسة جديدة، فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم، وعذاب أهل
النار مذكور مفصل في القرآن الكريهم والسهنة النبويهة. (( إنهها عليههم
سل إنسان كان في حجههرة أو فههي مؤصدة )): مغلقة، تأمل الن لو أن مث
سيارة اتقدت النيران فيها وليس له مخرج، البواب مغلقة ماذا يكههون؟
في حسرة عظيمة ل يمكن أن يماثلها حسههرة. فهههم ههه والعيههاذ بههالله ههه

 )) أي: أنفيم عمممدم ممممددةهكذا في النار، النار عليهم مؤصدة . (( 
هذه النار مؤصدة، وعليها أعمدة ممدة يعني كما نقول: سقوف عظيمة

 )): أي ممههدودة علههىفيم عمدم ممددةحتى ل يحاول أحد فتحها . (( 
جميع النواحي، والزوايا ل أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها.  حكههى
الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا ل لمجههرد أن نتلههوه بألسههنتنا، أو



نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه
الوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول، عيههب النههاس بالفعههل، الحههرص
على المال حتى كأن النسان إنما خلق للمال ليخلد له، أو يخلههد المههال
له، ونعلم أن من كانت هذه حاله فإن جزاءه هذه النههار الههتي هههي كمهها
وصفها الله، الحطمة، تطلع علههى الفئههدة، مؤصههدة، فههي عمههد ممههدة.
نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الخلص في القول
. والعمل


